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Sitä, missä määrin pimeät hengelliset voimat vaikuttavat maailmaan, ei ymmärretä hyvin. 

Useimmat kristityt tunnustavat, että vastustajamme, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, 

etsien, kenen hän saisi niellä (1.Piet. 5:8). Koska Raamattu korostaa niin paljon Saatanaa -- mikä 

ei todellakaan ole perusteetonta -- harvat tunnistavat vastustuksemme ulottuvuuden.  Asia on näin:

Saatana ei toimi yksin. Hän sattuu olemaan kapinallisten jumal-olentojen kasan yläosassa, jotka 

ovat vastustaneet Jumalaa ja Hänen luomistaan, mutta pimeyden valtakunta käsittää valtavan 

armeijan.

Tunnemme tämän käsitteen parhaiten tunnetun kohdan Ef. 6:12 vuoksi:

Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, 

tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan 

taivaan avaruuksissa.
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Tämä antaa meille tunnustuksen, että näkymättömässä maailmassa on paha hierarkia. Emme 

yleensä näe sitä, että Raamattu käsittelee tätä pimeyden valtakuntaa kaikkialla sivuillaan. Ajattele, 

mitä Paavali sanoi kohdassa Ef. 1:20–21 kuvaillessaan Isän Jumalan majesteettiutta ja valtaa:

... jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle 

puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja 

jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. 

Tässä jälleen tämä hierarkia on näkyvissä. Mutta kuka tai mikä sen muodostaa? Mikä on jokainen 

nimi, joka mainitaan nyt ja tulevina aikoina?

Useimmat meistä ovat tietoisia Jumalan poikien (bene Elohim) kapinasta, joka tapahtui ennen 

vedenpaisumusta, kuten 1. Moos. 6:1-4 kertoo. Vähemmän tunnettu on Jumalan jumalallisten 

poikien myöhempi lankeemus, joka seurasi  ihmisen ylimielistä Baabelin tornin rakentamista. 

Jumala katsoi tätä rakennelmaa ja tiesi, että se oli peräisin pahasta. Hän hajotti ihmiskunnan 

kansoiksi ja sekoitti heidän kielensä tehdäkseen tämän pyrkimyksen toistamisen tavattoman 

vaikeaksi. Mutta Jumala ei pysähtynyt tähän. 5.Moos. 32:8  kertoo Hänen seuraavasta 

liikkeestään:

When the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the

borders of the peoples according to the number of the sons of God  (5.Moos. 32:8, ESV = 

English Standard Version).

Kun Korkein jakoi kansoille perinnöt, kun hän erotteli ihmiset, hän määräsi kansojen rajat 

israelilaisten luvun mukaan (5.Moos. 32:8, Raamattu Kansalle).

Huomaa, että sinun on luettava tämä ESV -käännöksestä, tai muuten et näe sen merkitystä. 

Useimmat käännökset - sen sijaan, että kääntäisivät "Jumalan pojat" – käyttävät sellaista ilmausta 

kuin "Israelin pojat" tai "Israelin lapset". Saimme tietää Kuolleenmeren kääröistä – paljon 

aikaisempi lähde kuin ESV:n käyttämä – että oikea ilmaus on Jumalan pojat.



Tämän oikea ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Siitä saamme todellisen näkökulman 

demonisen valtakunnan laajuuteen kaikkialla maailmassa. Voidakseen valvoa kaikkia maailman 

kansakuntia -- paitsi Israelia, joka kuului Jahvelle -- Hän asetti uskolliset, jumalalliset poikansa 

heidän ylitsensä. Heidän tuli valvoa ihmiskuntaa, samalla kun Jumala käsitteli yksinomaan Israelia.

Osa heidän työnkuvaansa oli osoittaa ihmiset takaisin Jahven tykö. Sen sijaan he kapinoivat, aivan

kuten heidän veljensä olivat tehneet ennen vedenpaisumusta. Kukin näistä mahtavista Jumalan 

pojista (bene Elohim) asetti itsensä jumalalliseksi hallitsijaksi hänelle määrätyn kansakunnan ylitse.

Kukaan ei pysynyt uskollisena Isälleen. Tästä tapahtumasarjasta lähtien näemme monien 

erilaisten jumalien hallitsevan maan kansoja. Ne ovat pimeyden ruhtinaita, äärimmäisen 

voimakkaita. Saamme tästä käsityksen Danielinkirjan luvusta 10, jossa Persian ruhtinas estää 

enkeli Gabrielia tulemasta Danielin luokse sanomansa kanssa.

Tulee päivä, jolloin nämä kapinalliset olennot tuomitaan. Psalmissa 82 on kyse tästä, eli Jumalan 

tyytymättömyydestä tottelemattomiin poikiinsa ja Hänen tuomiostaan heille, kuten Ps. 82:6-7 

osoittaa:

 Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette, 

niinkuin ihmiset kuolevat ja kaadutte, niinkuin kuka ruhtinas tahansa. 

Tuo kuoleman aika, eli se, kun Jumala poistaa heidän kuolemattomuutensa, on tulossa. Se on 

tärkein syy, että nämä olennot nousevat niin väkivaltaisesti näinä viimeisinä päivinä. He – kuten 

Saatana – tietävät, että heidän aikansa on lyhyt ja tekevät kaikkensa säilyttääkseen itsensä.

Kun palaamme takaisin kohtaan Ef. 1:21, niin juuri nämä jumalat kansojen yli ovat ihmisten tällä 

hetkellä mainitsemia nimiä. He jatkavat paikallaan muinaisista ajoista lähtien ja heillä on paha 

päivä täysimääräisesti Ahdistuksen aikana. Saatanan valtakunta käsittää kaikki nämä muinaiset 

jumalat, mitä nimeä ne sitten ovatkaan käyttäneet, Baal, Moolok, Kemos ja monet muut. Heidän 

yhdistetty voimansa aiheuttaa kaaosta ja sekasortoa maassa, juuri kun Jumala antaa vihansa 

langeta ihmiskunnan päälle. Tämä on syy, että Ahdistuksessa nähdään sellainen yliluonnollinen 

pahuus. Se tulee olemaan kaikkialla vallitseva johtuen näistä monista ruhtinaista, jotka vihaavat 

Herraa Jeesusta ja Hänen luomakuntaansa.



Paavali puhuu näistä jumalattomista hallitsijoista yhdessä Saatanan kanssa. Ajattele, kuinka 

Paavali kuvailee lunastamattoman ihmisen tilaa kohdassa Ef. 2:1-3:

Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te 

ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen 

hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa 

mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, 

ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin.

Jokainen elävä ihminen on ollut näiden jumalien alainen tehdessään yhteistyötä Saatanan kanssa 

hänen maallisessa valtakunnassaan ilmavallan ruhtinaana. Tämä demoninen henki on se, joka 

elävöittää nämä tottelemattomuuden hengelliset lapset. Heidän valtansa alaisina epäuskoiset 

elävät ja toteuttavat jokaisen pahan teon, joka kumpuaa heidän syntisestä luonnostaan. Johtuen 

ihmisen synnin ja näiden kapinallisten jumalallisten olentojen ihmisoppilailleen opettaman 

turmeltuneisuuden yhdistelmästä, kaikki ovat luonnostaan vihan lapsia.

Jumalan uskomaton armo pelastaa meidät tämän pimeyden valtakunnan otteesta. Jeesuksen 

Kristuksen verellään ristillä ostaman lahjan ja Hänen ylösnousemuksensa kautta meillä on elämä. 

Tämä on kohdan Ef. 2:8-9 sanoma:

Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -  

ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 

Ylimielisyys ja ylpeys, joka on niin olennaista Saatanalle ja hänen ruhtinaallisille kätyreilleen -- ja 

joka on niin hyvin välittynyt heidän ihmisarmeijaansa -- on jotakin, joka meidän on asetettava ristin 

juurelle, kun tulemme tuntemaan Herran Jeesuksen. Hän on tehnyt pelastuksen työn. Mikään 

ponnistuksistamme ei merkitse mitään. Hän on pelastanut meidät. Meidän tarvitsee vain sanoa 

kyllä Hänen laupeudelleen ja rakkaudelleen.

Hänen kauttaan voimme toistaa Daavidia jakeessa Ps. 108:1:



Minun sydämeni on valmis, Jumala, minä tahdon veisata ja soittaa; valmis on minun sieluni. 

[Author Note: Briefly, I want to set the stage for you as to the nature of most of my articles in this 

season.  Each year I read the Bible through completely at least once – that has been my practice 

since I came to the Lord in 2005.  I remain astounded at what God has done in my life because of 

that discipline!  Each day I read from both the Old and New Testaments.  I choose a verse from 

one of those passages and write my commentary and reflection based on that.  In the title of my 

article, you’ll see the verse I chose.  In addition, you’ll see the reading for that day if you’d like to 

follow along with greater context.]
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